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černá kronika

n   Odvolaný ředitel Tech-
nických služeb města Žatce 
se brání s tím, že důvod 
odvolání je pouze zástupný 
problém. Jak to vidíte vy?

Aleš Kassal, 
místostarosta 
města Žatec

„Ředitel příspěvkové organi-
zace Technické služby města 
Žatce pan Andrej Grežo byl 
skutečně odvolán kvůli eko-
nomické nevýhodnosti uza-
víraných smluv. To je důvod 
hlavní a jediný. Rada města, 
která ho odvolala, následně 
pověřila řízením organizace 
paní Annu Šeretkovou, jež 
v TS působí řadu let v jiné 
funkci. Městský úřad si nechá-
vá prostřednictvím právníka 
dělat právní audit uzavíraných 
smluv mezi městem či jeho or-
ganizacemi. Jde o to, zda jsou 
smluvní vztahy legislativně 
v pořádku a také o zjištění, 
jestli jsou pro město ekono-
micky výhodné. V případě TS 
se podle zjištěných skutečností 
ukázalo, že finance lze usměr-
ňovat lépe a efektivněji. Právní 
audit běží i na další smlouvy, 
postupně dostáváme výsled-
ky. „Lépe a efektivněji“, to je, 
abych tak řekl, i heslo, kterým 
se chce vedení města řídit do 
budoucna. Řada zastupitelů 
je přesvědčena, že by činnost 
TS měl zajišťoval subjekt, 
jenž by vzešel z výběrového 
řízení. Objevil se i názor, aby 
TS zůstaly městu, ale změnily 
se z příspěvkové organizace 
na organizaci jiného typu. 
Každopádně musíme nejprve 
získat informace, co které 
řešení obnáší a to jak právně 
tak i ekonomicky. Teprve 
pak můžeme rozhodnout, 
co s Technickými službami 
města Žatce dál.“
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Jsme svědomím národa... Šestého ledna byla v Lou-
nech u sokolovny uctěna památka obětí komunismu. Pietní akt 
zahájil starosta města, který ubezpečil představitele Konfederace 
politických vězňů, že i když jejich řady řídnou, mladí převezmou 
štafetu a budou si připomínat statečné lidi, kteří se obětovali za 
svobodu našeho národa. Promluvil také čestný občan Loun Ev-
žen Seidl, který je s Rudolfem Pihrtem (ten se nemohl dostavit 
ze zdravotních důvodů) přímým účastníkem soudního procesu, 
jenž se v říjnu roku 1949 odehrál v lounské sokolovně. Opět při-
pomněl tuto událost. Vzpomněl nejen na popravené a odsouzené, 
ale také na jejich trpící rodiny a hlavně na stovky nadaných dětí, 
které kvůli domnělé vině nesměly studovat. Evžen Seidl opětovně 
uvedl, že právě političtí vězni jsou svědomím národa. Závěrem 
vystoupila bývalá lounská místostarostka Věra Mirvaldová, která 
se této akce zúčastnila již podeváté. Byla roztrpčena, neboť se stala 
nedobrovolným svědkem pochybné politické agitace. Proto vyzý-
vala shromážděné, aby vždy používali svůj vlastní mozek a aby se 
nikdy nestali tupou součástí nemyslícího davu. Abychom vždy a za 
každou cenu hájili svou pravdu a své ideály, tak jako popravení 
členové protikomunistického odboje. Nakonec byly k pamětní 
desce zavěšeny kytice a byly zapáleny svíce. V letošním roce se 
této tradiční pietní vzpomínky zúčastnilo několik desítek lidí, 
a to nejen penzijního věku. (toš)

n Neřidič řídil
STROJETICE - V úterý 2. 

ledna kontrolovala policie v obci 
Vaz 2102, které řídil 48letý muž 
z Teplicka. Ukázalo se, že muž 
za volantem nevlastní řidičské 
oprávnění. 
n Staveniště láká zloděje

LOUNY - Policisté šetří krádež 
elektrických kabelů a elektronářa-
dí z neobydleného a rozestavěného 
domu v Javorové ulici. Neznámý 
poberta je zcizil po rozbití okna, 
kterým vnikl dovnitř. Majitel od-
hadl škodu na 22 tisíc korun. 
n Vypáčil zámek

VELTĚŽE - Kdosi vypáčil zá-
mek u zaparkovaného osobního 
Mitsubishi Space Star v obci 
a vzal odsud odložené věci - fi-
nanční hotovost a drobné dárky 
za 11 300 Kč, za 9 tisíc poškodil 
vozidlo. 
n Kradl v chatách

DOMOUŠICE - Po Vánocích 
se vloupal neznámý poberta do 
tří rekreačních chat v oblasti U Vo-

dárny. Přisvojil si rybářské potřeby, 
elektrické a benzinové nářadí, fo-
toaparát, ale i alkohol. Škoda byla 
odhadnuta na 44 150 Kč. 
n Rošty přivábily zloděje

BLAŽIM, VELEMYŠLEVES 
- Z úterý na středu 3. ledna od-
cizil neznámý poberta na místní 
komunikaci v Blažimi celkem 
čtyři kanálové rošty za 12 000 Kč. 
Ke stejnému případu došlo před 
několika dny i v obci Velemyš-
leves, kde ukradli šest poklopů 
v hodnotě 14 000 Kč. 
n Ukradené kabely

NEHASICE - Elektrické kabely 
zmizely ze staveniště průmyslové 
zóny Triangle. V době od 21. pro-
since do 3. ledna tam nezjištěný 
poberta odcizil z elektrických 
rozvaděčů k jeřábu desítky metrů 
kabelů celkem za 30 000 Kč. Další 
škodu ve výši 10 000 Kč způsobil 
poškozením zařízení. 
n Klec ho nezastavila

HŘIVICE - Zloděj se vloupal do 
železné klece s propanbutanovými 
lahvemi u prodejny se smíšeným 
zbožím. Ukradl lahve v hodnotě 
přes pět tisíc korun. 

n Zloděj si počkal
PODBOŘANY - O 8 000 Kč 

přišla 4. ledna 32letá prodavačka 
v obchodě se stavebninami. Krátce 
po poledni zloděj využil její chvil-
kové nepřítomnosti a odcizil je 
z neuzamčené zásuvky. 
n Nocležník nebo zloděj?

SMOLNICE - Ve středu 3. ledna 
pozdě večer vyjížděli policisté na 
signál do rekreační chaty, kde za-
drželi 39letého muže, jenž vypáčil 
dřevěné okenice, rozbil okno a vni-
kl do chaty. Byl podnapilý, policisté 
jej převezli k lékaři na odběr krve. 
Krádež věcí mu neprokázali, patr-
ně chtěl v chatě „jen“ přespat. 
n Po traktoru se pátrá

VELKÁ ČERNOC - Neznámý 
poberta odcizil z areálu jedné fir-
my traktor Zetor za 350 000 Kč. 
Stačilo mu překonat visací zámek 
vjezdových vrat. Po vozidle policie 
pátrá. 
n Zloděj, trapič a vandal

VALOV - Vandal si v lese vyhlédl 
podvalník pro včelstva. Vnikl i do 
přilehlé kůlny. Z té odcizil plechová 
krmítka pro včely a plechová věd-
ra. Odnesl si i ocelovou nádrž na 

vodu. Včelstva z valníku rozházel 
po okolí. Majiteli způsobil škodu 
přes 10 tisíc korun.
n Chlapec opilý namol

LOUNY - O půl desáté večer 31. 
prosince vyjížděla hlídka strážníků 
do prostor bývalých kasáren, kde 
na zemi ležel 14letý totálně opilý 
chlapec. Nebyl schopen komu-
nikace ani chůze. Ujala se ho 
záchranná služba. Kdo alkohol 
mladíkovi podal, se nepodařilo 
zjistit. Mladík byl převezen na 
dětské oddělení do Mostu.
n Daleko neujeli

ŽELKOVICE - V pátek 5. 
ledna dopoledne vnikli dva mla-
díci ve věku 19 a 25 let z Ústí nad 
Labem, spolu s další osobou, na 
zahradu rodinného domu v obci. 
Ukradli zaparkovaný traktor Ze-
tor za 135 000 Kč. Odjeli s nim 
na Plzeňsko, kde je pozdě večer 
v obci Vodokrty kontrolovala 
policejní hlídka. Muže zadržela 
a kontaktovala lounské policisty, 
kteří pro zloděje přijeli a umístili 
je do policejní cely. 

M. Malý, MP Louny
J. Střelcová, PČR Louny

Obec kupce zámku 
zná, nechce však 
koupi zakřiknout 

PERUC (red) – Obec Peruc má 
reálnou šanci, že se jí podaří pro-
dat zdejší zámek. „Byla podepsána 
předkupní smlouva a zájemci již 
složili poměrně vysokou zálohu,“ 
uvedla místostarostka Peruce 
Šárka Křepčíková s tím, že si bu-
doucí majitelé až do podpisu kupní 
smlouvy nepřejí zveřejňovat svá 
jména ani podnikatelský záměr. 
„Jde o cizince, kupní smlouva by 
měla být podepsána v lednu tohoto 
roku, patrně v rozmezí nejbližších 
čtrnácti dní,“ uvedla Šárka Křep-
číková. O koupi zámku projevilo 
zájem již několik organizací i fy-
zických osob. Asi nejlepší dojem 
udělal na představitele obce cizi-
nec, povoláním restaurátor, který 
byl peruckým zámkem nadšen 
a uváděl, že si koupí chce splnit 
svůj životní sen. Nakonec se však 
odmlčel. Tentokrát by koupě měla 
skutečně vyjít.

Ještě předloni odešli od loun-
ského soudu Oldřich Sodomka 
s nepravomocným nepodmíně-
ným pětiletým trestem a zákazem 
výkonu činnosti, Zdeněk Říha 
pak s podmínkou.  Krajský soud 
začátkem loňského roku zprostil 
Sodomku v jednom bodě obžaloby, 
a sice maření výkonu úředního roz-
hodnutí. Sodomka totiž nepřestal 
vykonávat funkci starosty a to i přes 
zákaz soudu. Odvolací soud mu 
nakonec dál zapravdu.    Lounský 
soud tedy nyní dodatečně prošet-
řoval případnou vinu ve zbylých 
dvou bodech -  u obou obžalova-
ných pokus zneužití pravomoci 
veřejného činitele a u Sodomky 
navíc podvod. Starosta a jeho 
tehdejší zástupce v roce 1999 
založili u další banky termino-
vaný účet a převedli na něj z účtu 
obce 5 milionů korun, které měly 
údajně sloužit jako ručení úvěru 

pro starostu, který žádal jako 
soukromý podnikatel. Jak při-
znala státní zástupkyně, „po ob-
šírném dokazování se nepodařilo 
prokázat spojitost založení účtu 
s protiprávním úmyslem“. Ze 
sdělení banky a výslechů jejích 
pracovníků vyplynulo, že úvěr 
Sodomkovi neposkytla. Podle ob-
hájce se starosta snažil rozprostřít 
finanční prostředky obce na více 
účtech, protože se už tehdy obával 
nejisté situace v bance. 

Také v případě obžaloby z pod-
vodu státní zástupkyni nezbylo než 
navrhnout zproštění. Podvodné 
jednání mělo spočívat v tom, že 
si O. Sodomka ke všemu vzal 
půjčku od obce ve výši 4 miliony 
korun a úmyslně zamlčel svou 
těžkou ekonomickou situaci. Ale 
výslech správce konkurzní pod-
staty a rozsáhlý seznam majetku 
podnikajícího starosty z té doby 

předložený obhájcem přiměli jak 
státní zástupkyni, tak i trestní se-
nát změnit svůj závěr ve prospěch 
obžalovaného. I přesto že obci 
podle žaloby vznikla škoda necelé 
čtyři miliony korun, neprokázalo 
se, že měl starosta v úmyslu ji 
poškodit. Může za to nepříznivá 
situace podnikatelů v země-
dělství koncem 90. let, ke které 
došlo kvůli výkyvům počasí, ale 
také dovozem komodit do Čech 
a z dalších důvodů. 

„V době kdy obdržel půjčku, 
nebylo pochyb, že ji splatí. Kdyby 
se snažil vytunelovat obec, tak by 
dnes nevykonával funkci staros-
ty,“ je si jist obhájce Sodomky. 
„Ani vteřinu nebyly peníze nikde 
jinde, než na obecním účtu. Ter-
mínovaným vkladem získala obec 
díky úroku několik set tisíc navíc,“ 
uvedl před vynesením rozsudku 
Oldřich Sodomka. 

Oběma obžalovaným se oči-
vidně ulevilo po zprošťujícím 
verdiktu, který je pravomocný. 
Všechny strany se vzdaly práva 
na odvolání.  

Koncert Tříkrálový... V sobotu 6. ledna se v lounském 
chrámu sv. Mikuláše uskutečnil koncert chomutovského pěvec-
kého sboru Anonym, který řídí varhaník a sbormistr prof. Michal 
Novenko. Koncert uvedl lounský vikář Werner Horák a zdůraznil, 
že právě na svátek Tří králů nastává pro vánoční koncert chvíle ze 
všech nejvhodnější. Zazněly ponejvíce velebné zpěvy ze šestnáctého 
a sedmnáctého století, mimo jiné například Nebeští kavalérové 
Adama Michny z Otradovic. Zpěváci zjevně vychutnávali krásnou 
akustiku chrámu. Posluchači se díky jim přenesli také do Itálie, 
zazněly i pravoslavné zpěvy a dvě ukrajinské koledy. Vprostřed 
koncertu posvětil pan vikář křídu, kadidlo a zlato a lidem i některé 
osobní předměty. „Do chrámu sv. Mikuláše poslední dobou směřuje 
čím dál více lidí. Nesmírnou radost mi udělali všichni účastníci 
Půlnoční mše, při níž v chrámu panovalo soustředěné ticho. Těší 
mne, že náš chrám skutečně žije,“ uvedl ještě před koncertem 
vikář W. Horák. (toš)

Jedle zmizela ještě za tmy... Stromky z bytů, ale i ty 
velké z náměstí a návsí byly většinou během uplynulých dnů od-
straněny. V pátek 5. ledna za ranního úsvitu byl poražen i vánoční 
strom na náměstí v Lounech - firmou Zahradníček. Pracovníkům 
technické správy města pak již zbylo jen bezpečně uzavřít otvor po 
stromu do příštích Vánoc. „Zakázku na likvidaci jedle dostala firma 
Zahradníček. Město ji upřednostňuje před Technickou správou,“ 
je přesvědčen Karel Korenc z TS. Vedoucí odboru životního pro-
středí lounské radnice Petr Čekal uvedl, že v následujících dnech 
budou vánoční stromky firmou Likor třikrát týdně po Lounech 
právě pro firmu Zahradníček sváženy. „Firma Zahradníček stromky 
rozštěpkuje a následně využije,“ vysvětlil Čekal. Podle jednatele 
společnosti Jiřího Zahradníčka předá jeho firma získané štěpky 
do Chomutova, kde jedna z městských kotelen topí právě štěpky 
a dalším biologickým odpadem. (red)
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Blažimský starosta je zproštěn obžaloby
n Neprokázal se ani podvod ani zneužití pravomoci veřejného činitele 
LOUNY (bal) – Okresní soud v Lounech minulou středu zprostil 
obžaloby starostu obce Blažim Oldřicha Sodomku a bývalého mís-
tostarostu Zdeňka Říhu. Jejich případ lounský soud projednával 
poté, co jej odvolací senát Krajského soudu v Ústí nad Labem vrátil 
k dalšímu dokazování.

Kryry (pa) - Po letech se v kryr-
ské sokolovně uskuteční divadelní 
představení. Stane se tak 12. led-
na od 19 hodin. Na zdejším podiu 
se odehraje klasická divadelní 
komedie Ladislava Stroupežnic-
kého Naši furianti v podání špič-
kového amatérského souboru 

Scéna Libochovice, jejíž režie 
se ujal režisér Českého rozhlasu 
Jaroslav Kodeš. Na divadelních 
prknech se představí čtyřicítka 
herců a hudebníků od pěti do 80 
let, kteří s dobovou a humornou 
nadsázkou ztvárňují život na české 
vesnici v dobách dávno minulých, 

ale zároveň připomínající součas-
nost. Akci pro milovníky divadla 
připravila kulturní a školská komi-
se obecního zastupitelstva. Pokud 
bude mít nevšední kulturní událost 
v Kryrech patřičný ohlas, hodlá ve-
dení městečka v těchto aktivitách 
pokračovat.

Naši furianti na kryrském podiu

„Bohužel musíme cenu zvýšit 
v závislosti na stoupající ceně 
skládkovného. Snažíme se však 
pokračovat v trendu zvýhodňo-
vání občanů, kteří šetří životní 
prostředí. Ti, kteří domácnosti 
vytápějí plynem, mají zadarmo 
vyvážení popelnic,“ říká sta-
rosta Slavětína Jaroslav Jandl. 
Zvýhodněni jsou i ti, kteří topí 
elektřinou nebo mají sice uhelné 
kotle, ale uznané jako ekologic-
ké, na tříděné uhlí. Důchodci, 
samostatně žijící občané a cha-

lupáři pak jsou povinni zakoupit 
minimálně pět známek na vývoz 
odpadu, přičemž jedna známka 
přijde na 60 Kč. 

„Vývoz popelnice vyjde obec na 
1 600 Kč, zbytek částky dotuje 
obec. Snažíme se prosazovat pro-
ekologickou politiku. Lidé, kteří 
se chovají k životnímu prostředí 
ohleduplně, by rozhodně měli 
platit méně než ti, kteří ve svých 
kamnech spálí kdeco a z komína 
se jim line chemický smrad. Do 
budoucna by ti, co ekologicky 

nevytápějí, měli platit za odvoz 
plnou sazbu. Dvakrát do roka 
svážíme také nebezpečný odpad, 
jeden svoz přijde obec na čtyřicet 
tisíc korun. Ne všichni si toho ale 
váží a ještě jsou schopni zakládat 
černé skládky,“ rozohnil se staros-
ta Jandl s tím, že by uvítal, aby byli 
občané přistižení při vysypávání 
odpadků na černou skládku po-
kutováni vysokou částkou a jejich 
jména aby byla veřejně vyvěšena, 
aby všichni sousedé viděli, kdo tu 
neplechu páchá. 

Obecní úřad má na svém území 
rozmístěny 4 kontejnery na plasty, 
jeden na sklo a jeden na papír.

Městys Slavětín se snaží zvýhodnit ohleduplné občany
SLAVĚTÍN (toš) – V tomto roce se ve Slavětíně zvýšil poplatek 
za popelnice z 1000 Kč na 1100 Kč. Slavětínští občané, kteří topí 
ekologicky, však za popelnici neplatí.

Zapomenutá tabulka?... “Pokud jste jela v mezích okresu autobusem s touto tabulkou, 
jednalo se o náhradní autobus a řidič zapomněl zakrýt upozornění patřící na dálkový spoj. Zvýšení 
jízdného se týká pouze dálkových linek (Jirkov - Louny - Praha, Litvínov - Most - Louny - Praha),“ 

vysvětlil zástupce firmy Kavka Most. Ci-
telné zdražení pocítili cestující na trase, 
kde dopravní obslužnost až do konce 
prosince zajišťovala firma Sado. „Ze Že-
rotína do Loun jsem platila za autobus 20 
korun. Nyní linku jezdí Dopravní podnik 
měst Mostu a Litvínova a jedna cesta mne 
vyjde na 27 korun. Vážně uvažuji nad tím, že 
budu jezdit do práce osobním autem. I když 
budu jezdit sama, tak se mi to pořád ještě  
vyplatí, navíc ušetřím čas, který jsem strávi-
la čekáním na autobus,“ uvažuje cestující, 
která denně jezdí do práce do Loun. Další 
putovníci za prací - tentokrát na trase Žatec 
Praha, si velmi považují firmy Busmat, kte-
rá drží ceny, podobně jako Dopravní podnik 
Ústeckého kraje. (bal)FO
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